Política | Redacció | Actualitzat el 25/03/2018 a les 15:23

Els CDR «ocupen» la subdelegació
del govern espanyol a Girona
L'acció s'ha convocat en resposta a la detenció de Carles Puigdemont

Imatge de l'ocupació del CDR de Girona a la subdelegació del govern de la ciutat | @CDRCatOficial

Els CDR de Girona ha ocupat aquest migdia la subdelegació del govern espanyol de la ciutat. Els
membres del col·lectiu gironí han fet una crida a la mobilització en saber la notícia sobre la detenció
de Carles Puigdemont a Alemanya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/151272/puigdemont/detingut/alemanya/quan/entrava/al/pais/d
es/dinamarca) .

? ATENCIÓ CONVOCATÒRIA ARA: fem República efectiva, alliberem les preses!
? SI NO LES DEIXEU NO MARXEM!
? Concentració a la subdelegació del Gobierno a Girona.#LlibertatPresosPolítics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#Ni155NiRenúncies
(https://twitter.com/hashtag/Ni155NiRen%C3%BAncies?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/NqPpIQ4W72 (https://t.co/NqPpIQ4W72)

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/28102/cdr/ocupen/subdelegacio/govern/espanyol/girona
Pàgina 1 de 4

? CDR Girona (@CDRGironaSalt) 25 de març de 2018
(https://twitter.com/CDRGironaSalt/status/977836278183014400?ref_src=twsrc%5Etfw)

ATENCIÓ! ? #Gironahttps://twitter.com/hashtag/Girona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
? S'ha ocupat la subdelegació del govern espanyol a Girona ?
Es fa crida a anar-hi a donar suport i portar menjar i aigua per les que ja hi són!#EstemPreparades
(https://twitter.com/hashtag/EstemPreparades?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) per defensar la
#República ( https://twitter.com/hashtag/Rep%C3%BAblica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i
exigir la #LlibertatPresosPolítics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/lNn9GHBqan (https://t.co/lNn9GHBqan)
? #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 25, 2018
(https://twitter.com/CDRCatOficial/status/977878164679487488?ref_src=twsrc%5Etfw)

Retiren la bandera espanyola de la subdelegació del govern de l'estat a Girona. Els CDR
demanen a la gent que s'hi acosti i que, en cas que sigui possible, portin menjar i aigua.
pic.twitter.com/KHODREgaEc (https://t.co/KHODREgaEc)
? Ràdio La Mina 102.5 (@Radiolamina) 25 de març de 2018
(https://twitter.com/Radiolamina/status/977885308061667328?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquesta tarda els CDRs han convocat una nova mobilització, les 16 a la Rambla de Canaletes de
Barcelona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/151265/cdr/criden/vaga/general/convoquen/mobilitzacions/aq
uesta/tarda) . Amb el lema "contra la repressió i cap a la República", la plataforma rebutja la
repressió de l'Estat i els nous empresonaments de dirigents independentistes, i crida a "no
renunciar a res" i a exigir la implementació de la República.
A banda de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, els CDR han informat que treballen per
"aturar-ho tot" amb una nova vaga general i reafirmar-se en la República i la llibertat dels presos
i exiliats.
? CONTRA LA REPRESSIÓ I CAP A LA REPÚBLICA!?#EstemPreparades
(https://twitter.com/hashtag/EstemPreparades?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) per una
#vagageneral (https://twitter.com/hashtag/vagageneral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Avui diumenge 25
? 16h
? Canaletes - BCN
Fem sentir la nostra veu, no renunciarem a res!#LlibertatPresosPolítics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#PrimaveraCatalana
(https://twitter.com/hashtag/PrimaveraCatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#TrenquemLesCadenes
(https://twitter.com/hashtag/TrenquemLesCadenes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Ov7xjK5k1w (https://t.co/Ov7xjK5k1w)
? #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 25, 2018
(https://twitter.com/CDRCatOficial/status/977820311289843712?ref_src=twsrc%5Etfw)
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?#ElPoderdelPoble
(https://twitter.com/hashtag/ElPoderdelPoble?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) és seguir
organitzades als CDR arreu del país.?
Avui hi ha diverses convocatòries descentralitzades però seguim treballant per aturar-ho tot i
reafirmar-nos en la República i la llibertat dels presos i exiliats! NI UN PAS ENRERE! ?
pic.twitter.com/kNYUp6aDhE (https://t.co/kNYUp6aDhE)
? #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 24, 2018
(https://twitter.com/CDRCatOficial/status/977545159234805760?ref_src=twsrc%5Etfw)
Alhora, des de CDR locals, s'han impulsat marxes lentes a les principals vies del país per aquest
diumenge. Aquest matí, diversos Comitès han informat de marxes lentes en diversos punts del
terrotir. A continuació en teniu un recull. Dissabte, centenars de persones van tallar l'autovia A-7 a
l'alçada de Tarragona. https://www.naciodigital.cat/noticia/151237/tornen/tallar/a(
7/tarragona/contra/repressio/estat)

???? Anem en Marxa lenta des de Girona fins a la Jonquera pic.twitter.com/aEdSuhpxk1
(https://t.co/aEdSuhpxk1)
? @CDRSabadell (@cdrsabadell) March 25, 2018
(https://twitter.com/cdrsabadell/status/977818330261225472?ref_src=twsrc%5Etfw)

La República no es fa des del sofà. Posa't en marxa, marxa lenta AP7!#NiUnPasEnrere
(https://twitter.com/hashtag/NiUnPasEnrere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#PrimaveraCatalana
(https://twitter.com/hashtag/PrimaveraCatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/sxcRebu3Dz (https://t.co/sxcRebu3Dz)
? CDR Alt Ter ? (@CDRAltTer) March 25, 2018
(https://twitter.com/CDRAltTer/status/977824139988930560?ref_src=twsrc%5Etfw)

Marxa lenta cap a la Jonquera AP7#NiUnPasEnrere
(https://twitter.com/hashtag/NiUnPasEnrere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Hem dit PROU!
pic.twitter.com/SoxP1Vftqv (https://t.co/SoxP1Vftqv)
? CDR Roda de Ter (@CdrRoda) March 25, 2018
(https://twitter.com/CdrRoda/status/977818193258516481?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ens hem trobat la marxa lenta dels @CDRCatOficial
(https://twitter.com/CDRCatOficial?ref_src=twsrc%5Etfw) AP7 direcció La Jonquera. Mai m'havia
agradat tant anar en caravana com avui ?????? #LlibertatPresosPolitics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPolitics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#CDRenXarxa (https://twitter.com/hashtag/CDRenXarxa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#EstemPreparades
(https://twitter.com/hashtag/EstemPreparades?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/eSfbASeG9T (https://t.co/eSfbASeG9T)
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? Mireia? (@mireiapumo) March 25, 2018
(https://twitter.com/mireiapumo/status/977826498517372928?ref_src=twsrc%5Etfw)
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